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Dagsorden 
 

1. Formalia    Bilag 1  17:00 – 17:15 

A. Valg af dirigent og referent B. Optælling af stemmeberettigede 

C. Vedtagelse af forretningsorden D. Godkendelse af dagsorden 

E. Prioritering af suppleanter  

 

2. Navnerunde   Bilag 2  17:15 – 17:25 

Det vil være mulighed for at fortælle lidt mere om sig selv end på generalforsamlingen. 

 

3. Mødeplan    Bilag 3  17:25 – 17:50 

Vi skal have vedtaget en mødeplan for det næste halve år. 

 

4. Orienteringer    Bilag 4  17:50 – 18:00 

Her er det muligt at komme med spørgsmål og kommentarer til de skriftlige orienteringer. 

Pause 15 min. 

5. Nedsættelse af udvalg   Bilag 5  18:15 – 18:45 

Vi skal diskutere og beslutte en organisering af arbejdet i bestyrelsen. 

 

6. Landspolitik   Bilag 6  18:45 – 19:15 

Vi skal diskutere og beslutte en procedure for valg af repræsentanter og suppleanter i udvalgene i DSF.  

 

7. Uddannelsesreform   Bilag 7  19:30 – 20:00 

Vi skal give Universitetsbestyrelsesrepræsentanterne et mandat omkring uddannelsesreformen. 

Pause 15 min. 

8. Budgetkorrektion   Bilag 8  20:00 – 20:20 

Vi skal behandle formandskabets indstilling til budgetkorrektion. 

 

9. Konstituering     20:20 – 20:40 

Vi skal konstituere os i de forskellige udvalg, og vi skal vælge en landspolitisk koordinator. 

 

10. Evt.      20:40 – 20:45 

 

11. Evaluering     20:45 – 21:00 

Vi evaluerer mødet og kommer med forslag til diskussioner på næste møde.  

 

Efter mødet drikker vi traditionen tro øl. 
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Bilag 1 – Forretningsorden 
Indkaldelse 

1. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af Formandskabet i henhold til fastlagt mødeplan. 

Indkaldelse sker senest 14 dage før mødestart, ved udsending af forslag til dagsorden til alle 

bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 

2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde indkaldes af Formandskabet, ved udsendelse af forslag til 

dagsorden, mindst én uge før mødestart. Et ekstraordinært møde skal indkaldes, hvis 

Formandskabet eller mindst 4 medlemmer af Bestyrelsen anmoder derom.  

a. Såfremt anmodningen vedrører en sag, hvor en tidsfrist indebærer, at sagen ændrer 

karakter eller forpasses, har Formandskabet pligt til at forsøge at få mødet afholdt inden 

fristens udløb. 

3. Et medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden bede om at få et punkt på 

bestyrelsens dagsorden. 

4. Bilag til mødet udsendes samlet af Formandskabet. Der udsendes mødebilag to gange, hhv. 7, og 2 

dage før mødestart. Deadline for bilag til udsendingerne er hhv. 9 og 3 dage før mødestart. 

Referater af bestyrelsens møder lægges hurtigst muligt på Studenterrådets hjemmeside, dog 

tidligst når de er godkendte. 

5. Der er mødepligt for bestyrelsens medlemmer og dens suppleanter. 

6. Et medlem af bestyrelsen, der er valgt på generalforsamlingen, kan holde orlov i en afgrænset 

periode. I perioden udtræder medlemmet af bestyrelsen og den højst prioriterede suppleant 

indtræder som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen i perioden. Bestyrelsen kan på orlovshavers 

forespørgsel ophæve orloven før tid. 

Beslutninger 

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når en over halvdelen stemmeberettigede personer er til stede 

ved mødet.  

8. Ved et bestyrelsesmedlems frafald, tildeles stemmeret til en suppleant i den rækkefølge, som 

generalforsamlingen har prioriteret disse. Ingen kan have mere end én stemmeberettiget plads i 

bestyrelsen. 

9. En beslutning træffes ved at flere stemmer for end imod. Alle afstemninger, personsager undtaget, 

afgøres ved håndsoprækning. Enhver stemmeafgiver kan kræve sin egen stemme, samtlige 

medlemmers stemme eller stemmetallene ført til referat. Personsager afgøres ved hemmelig og 

skriftlig afstemning. 

Mødets forløb 

10. Et mindretal på en tredjedel af de til et punkt på bestyrelsens dagsorden fremmødte 

bestyrelsesmedlemmer kan forlange punktet udskudt til næste ledelsesmøde. Et punkt, der er 

udskudt til næste ledelsesmøde, kan ikke på ny udskydes. 

11. Ved mødestart vælges en dirigent, som leder mødet og sikrer overholdelse af vedtægterne samt 

forretnings- og dagsorden, og en referent, som refererer mødet. 
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12. I debatter kan dirigenten indføre taletid, hvis det skønnes at være nødvendigt i forhold til 

tidsplanen. Dirigenten fører en talerliste og talere taler i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. 

Førstegangstalere går forud for flergangstalere. Ingen kan stå mere end én gang på talerlisten ad 

gangen. Dirigenten kan foreslå en generel afkortning af taletiden, samt at der lukkes for indtegning 

på talerlisten. 

13. Alle studerende på RUC har taleret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan med 2/3-flertal lukke 

talerlisten for tilhørere. Ved personsager er mødet lukket for alle andre end de stemmeberettigede 

samt for sagen relevante personer. Ved personsager skal de(n) implicerede have forudgående 

kendskab og mulighed for at tage til genmæle under behandlingen af punktet. 

Øvrige bestemmelser 

14. Rygning er kun tilladt i pauserne og kun udendørs. Mobiltelefoner skal holdes lydløse og må ikke 

under mødet benyttes til samtale.  

15. Forretningsordenen kan altid revideres af bestyrelsen. Ændringer træder i kraft ved mødets 

afslutning. Ændringsforslag udsendt med 1. udsending af bilag, træder dog i kraft øjeblikkeligt. 

Bestyrelsen kan dispensere fra forretningsordenen med 3/4-flertal. Der kan dog ikke dispenseres 

fra punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 og 15.  
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Bilag 2 – Kontaktliste 

Formandskab 

Studenterrådet: studenterraadet@ruc.dk eller 4674 2055 

 
Toke Høiland-Jørgensen 
Formand, valgt på generalforsamling (GF), Studerende på Datalogi 
Kontakt: tohojo@ruc.dk eller 4021 6570 
 
Mikkel Schwab 
Organisatorisk næstformand, Valgt på GF, Studerende på Arbejdsliv og Offentlig Administration 
Kontakt: mschwab@ruc.dk eller 6171 3371 
 
Johanne Skriver 
Økonomi ansvarlig næstformand, Valgt på GF, Studerende på Forvaltning 
Kontakt: josk@ruc.dk eller 2970 2705 

Bestyrelse 

Bestyrelsen: sr-bestyrelse@ruc.dk 

Lærke Øland Frederiksen 
Valgt på GF, Studerende på SAMBAS, Hus 22.1 
Kontakt: laerkeoeland@gmail.com eller 2570 9178 
 
Morten Brandrup 
Valgt på GF, Studerende på Informatik og Datalogi 
Kontakt: mortebr@ruc.dk eller 2040 2915 
 
Magne Vilshammer 
Valgt på GF, Studerende på Filosofi og Socialvidenskab,  
Kontakt: magne@ruc.dk eller 6178 1321 
 
Mia Jo Otkjær 
Valgt på GF, Studerende på Journalistik og Internationale Udviklingsstudier 
Kontakt: mjoo@ruc.dk eller 6061 0613 
 
Nina Rasmussen 
Valgt på GF, Studerende på Offentlig Administration 
Kontakt: ninaras@ruc.dk eller 2511 6188 
 
Laurids Hovgaard  

Valgt på GF, Kampagnesekretær, Studerende på socialvidenskab,  

Kontakt: laho@ruc.dk eller 3027 7605 

 
Lena Scotte 
Universitetsbestyrelsesmedlem, Studerende på Offentlig Administration 
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Kontakt: lscotte@ruc.dk eller 2615 0334 

 

Anders Berner 

Universitetsbestyrelsesmedlem, Studerende på Performance Design 

Kontakt: a_b_berner@hotmail.com eller 5057 3390 

 

Torben Holm 

Valgt af Akademisk Råds gruppen, Studerende på Forvaltning 

Kontakt: thl@ruc.dk eller 2639 8309 

 

Alexander Sokoler 

Suppleant, valgt på GF, Studerende på SAMBAS 

Kontakt: alweso@ruc.dk eller 6170 6846 

 

Maj Victoria West 

Suppleant, valgt på GF, Studerende på Performance-design og Dansk 

Kontakt: mvvest@ruc.dk eller 4061 5385 

Sekretariatet 

 

Anette Rohde  

Uddannelsessekretær, Studerende på socialvidenskab  

Kontakt: laurids@ruc.dk 4068 5468 

 

Laurids Hovgaard  

Kampagnesekretær, Studerende på socialvidenskab,  

Kontakt: laho@ruc.dk eller 3027 7605 

Studenterrådets repræsentanter i Akademisk Råd 

 

Torben Holm 

Formand for Akademisk Råds gruppen, Studerende på Forvaltning 

Kontakt: thl@ruc.dk eller 2639 8309 

 

Casper Christiansen  

Studerende på filosofi og OA 

Kontakt: caspech@ruc.dk eller 2097 8310 

 

Kirstine Marie Fabricius 

Studerende på HUMBAS 
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Kontakt: kimafa@ruc.dk eller 2246 3623  

 

Lene Konrad 

Studerende på HUMBAS 

Kontakt: lkonrad@ruc.dk eller 2682 1889 

 

Magne Vilshammer 
Studerende på Filosofi og Socialvidenskab,  
Kontakt: magne@ruc.dk eller 6178 1321 
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Bilag 3 – Mødeplan 
Mødeplanen indeholder forslag til datoer, sted, et overordnet tema samt medarrangører. Det er meningen 

at disse bestyrelsesmedlemmer skal komme med inputs til formandskabet i planlægningen af mødet.  Kom 

gerne med protester og andre forslag. Oplægget er at vi holder nogle af møderne om lørdagen, så der er 

bedre tid til debat.  Disse møder bliver holdt i København, mens aftenmøderne bliver afholdt på RUC. 

 

Mandag den 20. april kl. 17 – 21 på RUC 

Tema: Konstituering 

 

Onsdag den 21. Maj kl. 17 – 21 på RUC 

Tema: Landspolitik 

Medarrangører: Lena, Laurids 

 

Bestyrelsesseminar 30/5 - 1/6 i Kirke Hyllinge 

Tema: Studenterrådet, vores politik og organisation 

Medarrangører: 

 

Torsdag den 11. juni 

Tema: uddannelsesreform 

Medarrangører: Lena, Berner 

 

Onsdag 26. August 17 – 21 på RUC 

Tema: Rusvejledning/studiestart på RUC. Efterfølgende mingling med ruslinge og rusvejledere 

Medarrangører: Nina, Mia Jo, Torben 

 

Lørdag d. 12. september på DSF 

Tema: Efterårsprotester/kampagne 

Medarrangører: Torben, Magne, Lærke 

 

Torsdag 21. september på RUC 

 

Lørdag 10. oktober på DSF 

 

Mandag den 2. november på RUC 

Tema: Politikkonference 

 

Lørdag den 14. november i København 

 

Tirsdag den 8. december på RUC 
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Bilag 4 - Orienteringer  
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Bilag 5 – Nedsættelse af udvalg 
 

Til behandling på Studenterrådets bestyrelsesmøde d. 20. april 2009. 

Af Mikkel Schwab – næstformand. 

Formålet med papiret er at få bestyrelsen til at vedtage en struktur over arbejdet i Studenterrådet, der 

skaber klarhed over organisationens arbejde, så arbejdet bliver gjort dels så effektivt som muligt, men også 

med et klart fokus på det åbne og inddragende arbejde. Der vil blive beskrevet ting i papiret, der 

umiddelbart kan fremstå lidt bureaukratiske, men jeg tror det er nødvendigt for at skabe de åbne rammer 

for arbejder, der er nødvendige for at få mange flere studenteraktive på RUC. 

På sigt skal reglerne for åbenhed integreres i en overordnet kommunikationsstrategi for Studenterrådet, 

men det er nødvendigt at udvalgene allerede nu begynder at indarbejde rutiner omkring åbenhed. 

Papiret er udarbejdet med udgangspunkt i organogrammet, der er vedhæftet papiret. Jeg vil gennemgå 

organogrammet, så de enkelte elementers rolle og formål bliver beskrevet. 

Valg på RUC 

De studerende på RUC vælger hvert efterår to studerende til universitetsbestyrelsen og seks studerende til 

Akademisk Råd i en valgperiode, der strækker sig over to uger. De indvalgte i Akademisk Råd vælger en 

formand for gruppen, der er født medlem i Studenterrådets bestyrelse. De indvalgte i 

universitetsbestyrelsen er fødte medlemmer i Studenterrådets bestyrelse. 

Generalforsamling 

Studenterrådets generalforsamling er organisationens øverste myndighed og afholdes hvert år i andet 

kvartal. Alle studerende på RUC har en stemme på generalforsamlingen. Der vælges et formandskab 

bestående af en formand, en organisatorisk næstformand og en økonomisk næstformand. Formandskabet 

er fødte medlemmer af Studenterrådets bestyrelse. Generalforsamlingen vælger også seks 

bestyrelsesmedlemmer og 2-3 suppleanter. 

Bestyrelsen 

Studenterrådets bestyrelse er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsens møder er i 

udgangspunktet åbne for alle, og alle har i udgangspunktet taleret, der kan dog i særlige tilfælde ske 

indskrænkninger i disse rettigheder jf. bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen er jf. vedtægterne 

forpligtet til at nedsætte et uddannelsesudvalg og et studentersocialt udvalg og vælge en landspolitiks 

koordinator. 

Udvalg under bestyrelsen 

Her beskrives nogle generelle retningslinjer for udvalgene under bestyrelsen. Derefter gennemgås de 

enkelte udvalg. 
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Alle udvalg under bestyrelsen er åbne udvalg. Det vil sige, at alle studerende kan deltage i udvalgsmøder og 

har taleret. Udvalgsmøderne har beslutningskompetence, indenfor rammerne af Studenterrådets 

overordnede politik, i det omfang, det er nødvendigt for at få arbejdet til at fungere. 

Alle udvalg har en sekretær fra bestyrelsen, der er ansvarlig for følgende: 

• På det første møde efter generalforsamlingen fastlægges en møde- og arbejdsplan for det næste 

år. 

• Møder indkaldes med dagsorden en uge før mødet. 

• Til alle møder føres referat. 

• Arbejdsplan, dagsorden, referat sendes til studenterrådet@ruc.dk, så det kan blive lagt på 

hjemmesiden og i RUC’s officielle kalender. 

Udvalgene kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, hvor ovenstående ikke er nødvendigt. Der opfordres dog 

til at holde udvalget løbende orienteret om arbejdet i arbejdsgrupperne. 

RUS-udvalget 
RUS-udvalget indkaldes af RUS-formandskabet, der fungerer som formænd af udvalget. Udvalgets funktion 

er at varetage alle praktiske opgaver omkring RUS-vejledningen samt udvikle og forbedre RUS-vejledningen 

løbende. Udviklingen og forbedringen udmøntes i en vision for RUS-vejledningen, der kan behandles i 

udvalget og i bestyrelsen. Med udgangspunkt i visionen fastsættes budget og andre aftaler omkring RUS-

vejledningen i bestyrelsen. 

Valg-udvalget 
Valg-udvalget er ansvarligt for Studenterrådets valgkampagne til universitetsbestyrelse og Akademisk Råd. 

Det er udvalgets opgave at komme med et udkast til et kampagneprogram med prioriterede emner, som 

Studenterrådet skal gå til valg på. Udvalget indkalder de studerende til fællesrådsmøde omkring 

valgprogrammet, hvor der skal vælges kandidater. Bestyrelsen skal godkende kandidater og 

kampagneprogrammet. 

RUC’er By Choice 
RUC’er By Choice-udvalget er det vedtægterne betegner som det studentersociale udvalg. I dette udvalg 

koordineres og praktiseres alle Studenterrådets sociale arrangementer henover året. Udvalget skaber 

arrangementer ud fra en helhedsbetragtning, hvilket understreges af de økonomiske forhold udvalget 

arbejder under. Udvalget kan skabe alle de arrangementer, det har lyst til, men skal afholde følgende 

arrangementer: 

• Kapsejlads 

• Julefrokost for de aktive 

• Forårsfest 

• Melody Grand Prix 
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Kampagneudvalget 
Kampagneudvalget har som ansvar at stå for Studenterrådets politiske profil blandt de studerende. 

Udvalget skal præsentere bestyrelsen for et eller flere kampagne-udspil hvert semester. Kampagnerne kan 

være overordnede politiske kampagner, der relaterer sig til studenterpolitik, men også intern RUC-politik 

som fx uddannelsesreform, budgetsager mm. 

STUDU 
STUDU er en forkortelse af de studerendes uddannelsesudvalg, og er det udvalg vedtægterne betegner som 

uddannelsesudvalget. STUDU er ansvarlig for uddannelse af de tillidsvalgte blandt de studerende. Primært 

institutråds- og studienævnsrepræsentanter, men også fagudvalgs- og fagrådsrepræsentanter. Det er 

udvalgets primære opgave at arrangere kurser og arrangementer for de tillidsvalgte igennem deres 

valgperiode fra februar og et år frem. Kurserne og arrangementerne skal være opkvalificerende og nyttige i 

de tillidsvalgtes arbejde, men skal også have en klar social profil, der gør det sjovt at være aktiv. 

Fælles Faglige Fordele – 3f 
Udvalget er sammensat af interesserede medlemmer af DM, DJØF og Studenterrådet. Udvalget 

samarbejder om at skabe tilbud til medlemmer af de tre organisationer. 

Landspolitisk udvalg 
Landspolitisk udvalg er bestyrelsens udvalg for landspolitik herunder Studenterrådets engagement i Danske 

Studerendes Fællesråd (DSF). Udvalget er sammensat af den landspolitiske koordinator og indvalgte i DSF 

to udvalg UPU (Uddannelses Politisk Udvalg) og LU (Levevilkårsudvalget). Alle er selvfølgelig velkomne. Det 

er udvalgets opgave at orientere bestyrelsen og de studerende generelt om aktuelle landspolitiske emner. 

Universitetspolitisk udvalg 

Dette udvalg mødes primært op til universitetsbestyrelsesmøderne og Akademisk Råd møderne. Møderne 

skal diskutere emnerne på dagsordenen og fungere som baggrundsgruppe for de indvalgte. 

Formandskabet 

Formandskabet er øverste myndighed mellem bestyrelsesmøderne. Formandskabet mødes en gang om 

ugen og træffer løbende beslutninger. Flere detaljer om kompetencefordelingen mellem formandskab og 

bestyrelse kan findes i papiret om kompetencefordeling mellem bestyrelsen og formandskabet. 

Udvalg under formandskabet 

Udvalgene under formandskabet har en anden karakter end udvalgene under bestyrelsen, da de ikke er 

åbne. Derfor er udvalgene ikke politiske, men beskæftiger sig med organisatoriske og administrative ting. 

Økonomiudvalget 
Økonomiudvalget skal sikre, at Studenterrådets økonomi er sund og bæredygtig. Dette gøres ved at tjekke 

op på den økonomiske næstformands arbejde og løbende indholdsbestemme posterne i regnskabet, så der 

er klarhed over, hvilke ressourcer der bruges på hvad. Økonomiudvalget skal sikre, at bestyrelsen kan bruge 

budgettet til at retningsbestemme organisationen. 
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Universitetsbestyrelsen 
Formandskabet mødes jævnligt med repræsentanterne i universitetsbestyrelsen. På møderne gennemgås 

dagsordenen til næste universitetsbestyrelsesmøde og der sker gensidige opdateringer. 

Sekretariatet 
Sekretariatet er ikke et udvalg, men der er løbende møder mellem formandskabet og sekretariatet. Disse 

møder bruges til at lave arbejdsdeling og tilrettelægge arbejdet på sekretariatet løbende. 

 

Indstilling 

Det indstilles at bestyrelsen nedsætter de beskrevne udvalg og vælger en sekretær fra bestyrelsen i hvert af 

udvalgene, under punktet konstituering, der er ansvarlig for at de beskrevne retningslinjer overholdes. 
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Bilag 6 – Landspolitik 

Kommissorium for Landspolitisk Udvalg 

Af Johanne 

Papirets formål 

Papiret skal fremlægge et udkast til et kommissorium for landspolitisk udvalg (LPU) og klargøre 

beslutningsgange.  

Formål og opgaver 
LPU repræsenterer Studenterrådet i landspolitiske fora og har ansvar for at igangsætte politikudvikling på 

landspolitiske samt internationale områder. 

LPU har ansvar for at integrere det landspolitiske arbejde i Studenterrådets arbejde. De holder bestyrelsen 

orienteret og arbejder indenfor bestyrelsens mandater. LPU samarbejder med andre udvalg og 

organiseringer i Studenterrådet, når det er relevant, så der ikke opstår modstridende politik fra 

Studenterrådet. LPU kommer med indspark til temaer og inputs til fællesrådsmøder og stormøder. 

LPU kontaktes og høres hvis formandskabet skal reagere på et landspolitisk emne. 

Åbenhed 
Det er vigtigt der er en åben proces omkring det landspolitiske arbejde. LPU holder i udgangspunktet åbne 

møder og bruger Studenterrådets hjemmeside samt og andre relevante kanaler i til at kommunikere 

møderne ud. Det tilstræbes at hverve interesserede studerende og inddrage nye i arbejdet.  LPU holder 

jævnlige møder og offentliggør referaterne.  

Organisering 

LPU har en koordinationsgruppe bestående af fire tovholdere udpeget af bestyrelsen. De er samtidig valgt 

til repræsentanter og suppleanter i DSF’s stående udvalg, uddannelsespolitisk udvalg og 

levevilkårsudvalget. De fire bliver valgt for et år af gangen umiddelbart efter generalforsamlingen, men kan 

naturligvis udskiftes i løbet af året.  Landspolitisk koordinator indgår aktivt i LPU og er ansvarlig for 

kommunikation mellem formandskab og LPU. Ved uenighed i større sager hvor bestyrelsen ikke kan træffe 

beslutning, inddrages formandskabet.  
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Bilag 7 – Uddannelsesreformen 
 

Historik: Hvorfor taler vi om uddannelsesreformen 

Diskussionen om uddannelsesreform kommer i forlængelse af den seneste omlægning af RUC’s 

uddannelsesstruktur anno 2005. 2005-reformen var et forsøg på at tilpasse RUC’s uddannelser til 

universitetsloven fra 2003 uden at ændre grundlæggende på RUC’s uddannelser. Det var i den forbindelse 

meningen at 2005-reformen skulle evalueres i 2008 med henblik på en eventuel revidering. Som tingene 

har udviklet sig er evalueringen dog blevet til en egentlig reform. 2005-reformen har affødt nogle åbenlyse 

problemer især med hensyn til uddannelsesforløbet fra basis til endt bachelor.  

Processen: Hvad er der sket og hvad skal der ske 

Processen omkring denne uddannelsesreform er startet i Uddannelsesudvalget (UDDU)under Akademisk 

Råd. I UDDU og Akademisk Råd har afholdt temamøder om uddannelsernes struktur og ønsker til reform. 

Herefter har der været nedsat en arbejdsgruppe under UDDU, som har haft til opgave at udarbejde 

konkrete forslag til en fremtidig struktur. Arbejdsgruppens forslag har været sendt i høring i studienævnene 

og Akademisk Råd. På den baggrund kommer med rektoratet til bestyrelsen, som har 

beslutningskompetencen i sagen.  

Bestyrelsen første behandler uddannelsesreformen d. 23/4, men træffer først endelig beslutning d. 23/6. 

Man skal nok regne med at bestyrelsen træffer en ret overordnet strukturel beslutning og lader resten 

være op til rektoratet.    

Medarbejdernes position 

Vip-gruppen: De videnskabelige medarbejdere er meget splittede i deres ønsker til uddannelsesreformen. 

Hovedsageligt fordi de er tilknyttet fag, hvor konsekvenserne af en uddannelsesreform vil være forskelligt 

rettet.  Visse dele af VIP-gruppen ønsker f.eks. at basis bliver afkortet til et år og at der i højere grad vil 

være enkeltfagskandidatuddannelser. Andre ønsker at RUC fastholder kombiuddannelser og i stedet ønsker 

3-års basis. 

Tap-gruppen: Det teknisk administrative personale fremstår som mindre splittede. Umiddelbart er Tap-

gruppen optaget af at man ikke hovedløst kaster sig ud i en omgribende reform, som er vanskelig og dyr at 

implementere. 

Hvad har Studenterrådet arbejdet for? 

Studenterrådet har udformet et oplæg til bacheloruddannelsesforløb, som inkluderer få brede indgange, 

forsinket studievalg, gradvis specialisering og samlede bachelorstudienævn.  

Derudover har Studenterrådet arbejdet for en 45+45+30 struktur på kandidatuddannelsen, hvor man læser 

45 ECTS point på hvert semester og afslutter med et integreret speciale. Denne ordning muliggør også 

eksternt fag ved et andet universitet. For en mere detaljeret gennemgang af Studenterrådets tidligere 

udmeldinger kan man læse det høringssvar som Studenterrådet har afgivet om uddannelsesreformen.  
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Hvad er status? 

Akademisk Råd er kommet med en indstilling til uddannelsesreform, som umiddelbart ligger i god 

forlængelse af Studenterrådets politik, men samtidig er indstilling så bred at den kan give mange forskellige 

resultater. Studenterrådets bestyrelse bedes tage stilling til hvordan Studenterrådets medlemmer i 

universitetsbestyrelsen skal arbejde med videre sagen. Da der ikke er en klar udmelding fra Akademisk Råd 

vil beslutningen nemlig enten være op til universitetsbestyrelsen eller rektoratet. Der vil på mødet følge en 

kort gennemgang af mulige kompromisforslag, målsætninger og resultater, samt disses konsekvenser. 
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Bilag 8 - Budgetkorrektion 
Da vi endelig har et godt overblik over økonomien 2008, kan vi på et bedre grundlag lave et korrigeret 

budget. Desuden er der også nogle forhold der har ændret sig.  

Bundlinje. Da vi har en større egenkapital pga. sidste års overskud, behøver vi ikke et overskud i 2009. 

Derfor lægger vi op til en bundlinje på 0 kr. 

 

Poster vi sætter op: 

1. Vi tilfører rusvejledningen 25.000 kr. De er hårdt pressede og har i forvejen skåret ned på deres 

aktiviteter. De nye RUC’ere fortjener en god rusvejledning. 

2. Politikkonference. Vi har fundet ud af, at det er SR RUC’s tur til at afholde DSF’s politikkonference 

til efteråret. Det betyder økonomisk set at vi skal betale for maden. Vi sætter derfor 15.000 kr. af til 

politikkonferencen. 

3. Reception. Vi sætter 5.000 kr. af til en fed reception. 

4. Regnskabsassistance. Det tal vi havde sat af var for lavt sat. Vi afsætter derfor 9.000 kr. mere. 

5. Bestyrelsesseminar. Vi vil gerne afholde 2 seminarer. Derfor vil vi gerne afsætte 4.000 kr. ekstra. 

6. Bestyrelsesforplejning. Bestyrelsen har ønsket at få bedre mad. Det koster og er ikke noget der 

ligefrem vælter budgettet. Vi sætter 3.000 kr. mere af til denne post. 

7. Toke vil gerne til at have udbetalt løn. Principbeslutningen om aflønning af formandskabet er taget. 

Derfor afsætter vi 54.000 kr. til aflønning af Toke resten af året. Naturligvis til samme vilkår som os 

andre ☺. 

I alt: 115.000 kr. 

Poster vi sætter ned: 

1. Nedjusteringer og nedlæggelse af poster. 35.000 kr. 

2. Posten ”hensat til efter generalforsamlingen” 64.000 kr. 

3. Opjustering af forventet indtægter fra festival 10.000 kr. 

4. Tilføjelse af renteindtægter 6.000 kr. 

I alt: 115.000 kr. 

 

Andre ting vi gerne vil bruge penge på, men som vi ikke har råd til pt.: 

1. STUDU-weekend 80.000 kr. 

2. Kan evt. finansieres ved en ekstrabevilling fra RUC (de 80.000 der ikke er afsat). 

3. Hippocampus 30.000 kr. 

4. RUC’ers by Choice 10.000 kr. 

5. Aftaler med medlemsforeninger 

I alt: 130.000 kr. 


